ADATLAP
„Tahitótfaluban létesítendő négy csoportszobás bölcsőde”
műszaki ellenőri feladatai
tárgyú beszerzési eljárás
Ajánlattevő adatai:
Neve:
Székhelye:
Telefon:
Telefax:
E-mail cím:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető pénzintézet neve, címe:
Bankszámlaszáma:

Aláírásra jogosult hivatalos képviselő neve:
Beosztása:
Telefon:
E-mail cím:

Kapcsolattartó neve:
Beosztása:
Telefon:
E-mail cím:

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FELOLVASÓ LAP
„Tahitótfaluban létesítendő négy csoportszobás bölcsőde”
műszaki ellenőri feladatai
tárgyú beszerzési eljárás
1)

Ajánlattevő neve: .............................................................................................................

2)

Ajánlattevő székhelye: .....................................................................................................

3)

Ajánlattevő telefonszáma: ……………………………………………………………....

4)

Ajánlattevő telefax száma: ………………………………………………………………

5)

Ajánlattevő e-mail címe: ………………………………………………………………...

6)

Ajánlattevő kapcsolattartójának neve: …………………………………………………..

7)

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme:

1.

Ajánlati ár műszaki ellenőrzésre (nettó)

Dátum: .......................

cégszerű aláírás

Ft

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT KIZÁRÓ OKOKRÓL
„Tahitótfaluban létesítendő négy csoportszobás bölcsőde”
műszaki ellenőri feladatai
tárgyú beszerzési eljárás
Alulírott, ……………………………………. a(z) …………………………………….. székhely:
…………………………….. adószám: ……………………………., mint ajánlattevő részéről
kijelentem, hogy társaságunkkal szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m)
pontjaiban és q) pontjában megfogalmazott kizáró okok, azaz:
62. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, aki
g) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől a 165. § (2) bekezdés f) pontja alapján véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a
Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált döntésében vagy - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására
irányuló közigazgatási per esetén - a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig;
h) korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az
eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított
három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését - a hamis
adat szolgáltatásának megállapítása mellett - a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - három évnél nem régebben meghozott határozata
jogszerűnek mondta ki;
i) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak nem megfelelő adatot szolgáltat (a
továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a közbeszerzési eljárásban előzetes
igazolásként benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat vagy a 82. § (5) bekezdése
szerinti kritériumokat érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben
ia) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, az alkalmasság fennállására, az ajánlat
műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és
ib) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a
valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg;
j) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő
döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a
közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig;
k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:
ka) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198.
cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú
megállapodása van a közbeszerzés terén,
kb) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy
kc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal
rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a kb) alpont szerinti
feltétel fennáll;
m) esetében a 25. § szerinti összeférhetetlenségből, illetve a közbeszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő
versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más módon orvosolni;
q) súlyosan megsértette a közbeszerzési eljárás vagy koncessziós beszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésére e
törvényben előírt rendelkezéseket, és ezt a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált, - vagy a Döntőbizottság határozatának
megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős - 90 napnál nem régebben meghozott határozata
megállapította.

I. pont
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjával kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom:
1.) A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet (Kr.) 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontja szerint külön is
nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem
jegyeznek/jegyeznek*.
*

A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!

2.) Mint szabályozott tőzsdén nem jegyzett* ajánlattevő, az alábbiak szerint nyilatkozom a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd)
alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevéről és állandó lakóhelyéről:
Tényleges tulajdonos neve

Tényleges tulajdonos állandó
lakóhelye:

1.
2.
…
VAGY
Az ajánlattevőnek a pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti
tényleges tulajdonosa nincs.
II. pont
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontjával kapcsolatban az alábbiak szerint nyilatkozom†:
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja vonatkozásában nyilatkozom, hogy a …………
ajánlattevőben nincs olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaság, amely az ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel
vagy szavazati joggal rendelkezik.
VAGY
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kc) alpontja nyilatkozom, hogy a ………… ajánlattevőben van
olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely az
ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati
joggal rendelkezik. Ezek a szervezetek a következők:
•
•

Név: …………….........(székhely: ……………………………………………..)
Név: …………….........(székhely: ……………………………………………..)

A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára tekintettel nyilatkozom ugyanakkor, hogy ezen
megnevezett szervezetek vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában
hivatkozott kizáró okok nem állnak fenn.
Dátum:
cégszerű aláírás
Csak abban az esetben kitöltendő, ha az ajánlattevő az 1.) pontban szabályozott tőzsdén nem jegyzett ajánlattevőként
tüntette fel magát.
†
A megfelelő rész aláhúzandó vagy a nem kívánt rész törlendő!
*

3. SZÁMÚ MELLÉKLET

AJÁNLATI NYILATKOZAT
„Tahitótfaluban létesítendő négy csoportszobás bölcsőde”
műszaki ellenőri feladatai
tárgyú beszerzési eljárás
Alulírott, …………………………………… a(z) …………………………………….. székhely:
…………………………….. adószám: ……………………………., mint ajánlattevő részéről
kijelentem, hogy:
1. Az eljárást megindító felhívás és a dokumentáció feltételeit megismertük, elfogadjuk, és
magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, ajánlatunkat az ezekben meghatározottak szerint
készítettük el.
2. A beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként a létrejövő szerződést készek és képesek
vagyunk megkötni és megfelelő szakmai színvonalon teljesíteni.
3. Az általunk teljesített szolgáltatásért az ajánlatunkhoz csatolt Felolvasó Lapon közölt
összegű ellenértékre tartunk igényt.
4. Vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény
szerinti minősítése:
mikrovállalkozás / kisvállalkozás / középvállalkozás / nem tartozik a törvény hatálya alá4
5. Az ajánlattételi dokumentációval átadott vállalkozási szerződés tervezetet változtatási
javaslat nélkül elfogadjuk.
6. Elfogadom, és tudomásul veszem, hogy a dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló
jogszabályok oltalomban részesítik, így annak másolása, terjesztése, felhasználása részeiben
vagy egészében, a jelen eljárás keretein kívül jogellenes.
7. Ajánlatunkat az eljárást megindító felhívás, dokumentáció, valamint kiegészítő (értelmező)
tájékoztatás ismeretében, azokat egymással összevetve és elfogadva, valamint tudomásul
véve tettük meg, melyekkel összefüggésben az ajánlat beadását követően ellentmondásra
nem hivatkozhatunk.
8. Megbizonyosodtunk az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban megadott, illetve
a szerződés-tervezetből ésszerűen következő – a munkák elvégzéséhez szükséges –
feladatokra vonatkozó szerződéses ár helyességéről és elégséges voltáról.
9. Ajánlatunkat az ajánlattételi határidőtől számított 15 napig fenntartjuk.
Dátum:
cégszerű aláírás

4

a nem kívánt rész törlendő

4. SZÁMÚ MELLÉKLET

NYILATKOZAT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ALKALMASSÁGRÓL
„Tahitótfaluban létesítendő négy csoportszobás bölcsőde”
műszaki ellenőri feladatai
tárgyú beszerzési eljárás

Alulírott, …………………………………… a(z) …………………………………….. székhely:
…………………………….. adószám: ……………………………., mint ajánlattevő részéről
kijelentem, hogy:
1. Rendelkezem a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet V. Építési műszaki
ellenőrzés fejezet 1. rész 2. sor szerinti magasépítési szakterület - (jelölés: ME-É)
jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr szakemberrel.
2. Vállalom, hogy nyertességem esetén a műszaki ellenőr szakember nevét és névjegyzéki
számát az ajánlatkérő részére átadom.

Dátum:
cégszerű aláírás

